
   

 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  التعاوني للتأمين المتحدة الشركة
 )سعودية مساهمة شركة(

  
   غير المدققة الموجزة األولية المالية القوائم

 في يتينالمنتهأشهر و الستة أشهر الثالثة  تيلفتر
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  التعاوني للتأمين المتحدة الشركة
  ) سعودية ةمساهم شركة( 

  غير المدققةالموجزة  األولية المالية القوائم
 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  تينالمنتهيوالستة أشهر الثالثة أشهر  تيلفتر

 
 

 صفحة جدول المحتويات

 ١  مراجعي الحسابات المستقلينالمحدود لفحص التقرير 

 ٣- ٢ األوليةائمة المركز المالي ق

 ٤ األوليةراكم قائمة عمليات التأمين والفائض المت

 ٥ األوليةقائمة عمليات المساهمين 

 ٦ األوليةالدخل الشامل قائمة 

 ٧ األوليةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 ٨ األوليةقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

 ٩ األوليةللمساهمين  قائمة التدفقات النقدية

 ٢٦ – ١٠ موجزةال األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  





















  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
   م ٢٠١٧يونيو   ٣٠في 

 
١٠    

   

 التنظيم واألنشطة الرئيسية - ١
 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية )أ
جلةمساهمة سعودية  شركة هي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ("الشركة")  ة السعودية بموجب  مس ة العربي ي المملك ف

اريا ـل التج م  لسج اريخ  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥رق ادى  ٦بت رةاآلجم ـ (١٤٢٩ خ ق ه و ٦المواف ز م٢٠٠٨ يوني ). إن المرك

ع ركة يق ي للش ي الرئيس ز الم ف ابق األولخمرك ل (الط ع) م ة ارعش والراب ي الخالدي ة ، ح دة ٥٠١٩ص . ب  الروض  ج

   .المملكة العربية السعودية ٢١٤٢٢
 

ة الع ي المملك ا ف ة به ة يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين و إعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلق ربي

رخيم٢٠٠٨مايو  ٥ الموافقهـ (١٤٢٩ربيع الثاني  ٢٩السعودية. في  ي ) ، إستلمت الشركة الت د العرب ة النق ن مؤسس ص م

دأت الشركة أ السعودية.لمزاولة التأمين و إعادة التأمين في المملكة العربية  السعودي ي ب ا ف اير  ١عماله ت  .م٢٠٠٩ين كان

  من قبل عا %٩٨الشركة مملوكة بنسبة 

  من قبل مساهمين أجانب.  %٢ن و ية الناس والمساهمين السعوديم
      

 نقل المحفظة )ب

ى بي اس سي ("البائع") التي بموجب البحرين –أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين  ها قامت باالستحواذ عل

أمين  ائععمليات ت ن  الب ارا م ة السعودية اعتب ة العربي ي المملك غ م٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ف الي مبل ون لایر  ٦٥٦٫٩٥ بإجم ملي

غ شهرة سعودي و  ون ري ٧٨٫٤بمبل عوملي ادهدي ـال س م اعتم ا ت ي السعودي كم د العرب ل مؤسسة النق ن قب م  ).(ساما م  ت

ا ائع  الحق دفع للب تحق ال هرة المس غ الش ع مبل ل دف ي بالكام د العرب ة النق ن مؤسس ددة م ة المح ى الموافق ول عل د الحص بع

  السعودي.

ار لالتقوم إدا ة السنة. آخر اختب ي نهاي اض رة الشركة بعمل اختبار لإلنخفاض في قيمة الشهرة مرة واحدة على األقل ف نخف

ه اإلدارة  ان في قيمة الشهرة قامت ب ي ك أمين ، وم. ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ف ة أقساط الت ي قيم اع ف ار اإلرتف ي االعتب باألخذ ف

رة المقب الل الفت وقية خ ة الس م ، الحص دالت الخص رة مع الل الفت دي خ دفق النق ع الت ي توق تخدمة ف و المس دالت النم ة ومع ل

اض  ه ال يوجد إنخف ة حددت اإلدارة أن المقبلة ، ووفقا للموازنات المالية المعتمدة مجلس اإلدارة لفترة الخمس سنوات المقبل

  ة الشهرة.مفي قي

  
  الهامة و ملخص السياسات المحاسبية أسس اإلعداد  - ٢

  

  تزامبيان اإلل )أ

د ة  لق وائم المالي داد الق م إع ةت وجزة  األولي ً الم ا دول وفق بة ال ار المحاس م  يلمعي ار  )٣٤(رق ة ("معي ة األولي ارير المالي التق

اما) ")٣٤المحاسبة الدولي رقم  ي السعودي (س د العرب ة النق ل مؤسس ن قب بية   كماتم إعتماده م ة المحاس ق بالسياس ا يتعل فيم

ة من قبل الشركة المحاسبية المتبعة  لسياساتإن ا. للزكاة وضريبة الدخل وائم المالي ذه الق ةفي إعداد ه ق  األولي وجزة تتف الم

 مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية.

 

ب أ ة يج وائم المالي ذه الق رأ ه ةن تق وجزة  األولي رالم ة  ةلفت هرالثالث هر أش تة أش ة  والس ي المنتهي و ٣٠ف  م٢٠١٧ يوني

التزا رة") ب وائم عمن م("الفت ة ا الق ةلمالي اريخ  المدقق ا بت مبر  ٣١كم دي .م٢٠١٦ديس س عتق ركة االدارة  مجل وائم أالش ن الق

ة المتكررة( تعكس كل التعديالتالموجزة  األوليةالمالية  ديالت العادي ات  )بما في ذلك التع ائج العملي الضرورية لعرض نت

  .المتوقعة السنوية لنتائجهالشركة قد ال تكون مؤشرا ل األوليةن النتائج إالمعروضة.  األوليةبعدل للفترة 
  

  ديسمبر. ٣١تتبع الشركة نظام سنة مالية تنتهي في 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
١١ 

   

 و ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) أسس اإلعداد   - ٢
 

٣ -   

  بيان اإللتزام (تتمة) )أ

ر  ة تظه وائم المالي ةالق وجزة ب األولي عوديـالريالم ر ال الس ة للش ة الوظيفي ه العمل ف ري كةلكون رب أل ا ألق تم تقريبه ال ـوي

  ما لم يذكر خالف ذلك. ،سعودي
 

  

ي  األوليةيتطلب إعداد القوائم المالية  ؤثر ف ديرات وافتراضات ت تخدام تق ة اس ارير المالي ة للتق ايير الدولي اً للمع الموجزة وفق

ن الموجودات والم ب أيضاً اإلفصاح ع ة، إن وجدت، مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها ويتطل ات المحتمل طلوب

ة  األوليةوذلك كما في تاريخ القوائم المالية  وائم المالي رة الق الل فت ا خ الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصاريف المفصح عنه

ة  ومعالموجزة.  األولية أن هذه التقديرات والقرارات مبنية على أفضل ما لدى اإلدارة من علم باألحداث والتصرفات الحالي

  .أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات إال
  

ة، فصاحات المطلوبة إلعلى جميع المعلومات واإل الموجزة األوليةال تشتمل القوائم المالية  ة الكامل وائم المالي ي عداد الق والت

  .للمعايير الدولية للتقارير الماليةوفقا  تم اعدادها
  

الي  ز الم ة المرك ركة قائم رض الش ة  ةاألوليتع وية كاف تعادة وتس ع اس ن المتوق يولة. وم ب الس ي ترتي ة ف ورة عام بص

  .األولي التقريرعداد ك خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ إعلى التوالي، وذل ت والمطلوبات الماليةالموجودا
    
  العرض أسس  )ب

  

اهمين  ات المس أمين وعملي ات الت ن عملي ل م لة لك بية منفص جالت محاس ركة بس تفظ الش اً تح ركات وفق ام ش ات نظ لمتطلب

عودية ة الس ة العربي ي المملك ة ف أمين العامل و الت ذا النح ى ه ة عل وائم المالي رض الق ات وتع ودات والمطلوب درج الموج . ت

ع المصاريف الناشئة  واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بها. يتم تحديد أساس توزي

 وتطبق على أساس ثابت. أعضاء مجلس اإلدارة ومن قبل اإلدارة ركة عن العمليات المشت
  

  يتم توزيع فائض عمليات التأمين النأشى عن عمليات التامين طبقآ للنظام االساسي للشركة:
  

      
  ٪٩٠    المساهمين إلى عملياتمحول 

  ٪١٠    وثائق التأمين عمليات حملةإلى محول ال
    ١٠٠٪   

  : ليات التأمين، يتم تحويل العجز بالكامل وتحميله على عمليات المساهمينفي حالة العجز الناتج عن عم

  

ل  ٧٠وفقا للمادة  ة قب ة المؤسس ى موافق ول عل من الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي يجب على الشركة الحص

  ر المدرجة من قبل مجلس اإلدارة.توزيع فائض حملة وثائق التأمين مباشرة الى حملة الوثائق في وقتها وطبقاً للمعايي
  

ة تفسيراتالمعايير الدولية للتقاري )ج ة  ر المالية وتفسيرات لجن ة الدولي ارير المالي ن التق ة م ة والمطبق دة والمعدل الجدي
  ل الشركةقب

ك  ع تل ق م ة الموجزة تتواف ة األولي وائم المالي ة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه الق ابقة للسنة المتبع ة الس المالي

ة  وائم المالي ى الق وهري عل أثير ج ركة اي ت ى الش ة عل يرات المطبق ة والتفس دة والمعدل ايير الجدي ي المع ن تبن تج ع م ين ول

  األولية الموجزة للشركة.

  

  

  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
١٢ 

   

 و ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) أسس اإلعداد  - ٢
 

ة تفسالمعايير الدولية للتقاري )ج ة من  يراتر المالية وتفسيرات لجن ة والمطبق دة والمعدل ة الجدي ة الدولي ارير المالي التق
 قبل الشركة (تتمة)

 
  لقد اعتمدت الشركة التعديالت والتنقيحات التالية على المعايير القائمة التي اصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية:

  

  البيان  المعيار

ت أن متطلبات االفصاح الواردة في المعيار الدولي توضح التعديال  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بي  - ١٠خالف تلك الواردة في الفقرات بي ت، ١٢للتقارير المالية رقم 

والتي تطبق على حصة المنشأة في شركة تابعة، مشروع مشترك  ١٦
أو شركة زميلة ( أو جزء من حصتها في مشروع مشترك أوشركة 

من مجموعة إستبعادات زميلة) على حسب تصنيفها (أو تدرج ض
مصنفة) أنه تم االحتفاظ بها بغرض البيع. لم يكن لذلك أي تأثير على 
القوائم المالية للشركة حيث اليوجد إستثمار في شركة تابعة، مشروع 

  مشترك أو شركة زميلة. 
دية: "بيان التدفقات النق -  ٧التعديالت على المعيار المحاسبي رقم   ٧ معيار المحاسبة الدولي رقم

مبادرة االفصاح"، تتطلب التعديالت من الشركات بتقديم إفصاحات 

حول التغيرات في المطلوبات الناشئة عن االنشطة التمويلية، ، بما في 

ذلك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية (على 

 سبيل المثال: الربح أو الخسارة من صرف العمالت األجنبية). عند

التطبيق المبدئي للتعديالت اليتطلب من الشركات بتقديم معلومات 

مقارنة عن الفترات السابقة. اليتطلب من الشركة بتقديم إفصاحات 

إضافية في القوائم المالية األولية الموجزة، ولكنها ستفصح عن 

ديسمبر  ٣١معلومات إضافية في القوائم المالية للسنة المنتهية في 

٢٠١٧ .  

  
  

  . لسياسات المحاسبية والمركز المالي أو أداء الشركةعاله ليس له أي تاثير على اطبيق المعايير أإن ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
١٣ 

   

 و ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) أسس اإلعداد  - ٢
  رير المالية الجديدة الصادرة التي لم يسري مفعولها بعدالمعايير الدولية للتقا )د

ذة المفعول حفيما يلي المعايير الص ة األادرة ولكنها لم تصبح ناف وائم المالي اريخ إصدار الق ى ت اه ت ة أدن ة الموجزة القائم ولي

ع الشركة ي تتوق ي المستقبل خاصة بالمعايير والتفسيرات الصادرة الت ا ف ول تطبيقه ذه بشكل معق ق ه زم الشركة تطبي . تعت

  .معايير عندما تصبح سارية المفعولال
  

 ريخ التفعيلتاالبيان المعيار

 ٢٠١٨يناير  ١  األدوات المالية  ٩ رقم الدولي للتقارير الماليةمعيار ال

 ٢٠١٨يناير  ١  اإليراد من العقود مع العمالء  ١٥ رقم الدولي للتقارير الماليةمعيار ال

 ٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

م  دولي رق ار ال ديل لمعي اس  – ٢التع نيف وقي تص

 ٢٠١٨يناير  ١  جارية المدفوعة على أساس أسهم. التعامالت الت

  ٤٠ معيار المحاسبة الدولي رقم

م  ار رق ديل لمعي ويالت ال – ٤٠التع تثمار لالتح س

 ٢٠١٨يناير  ١  العقاري.

م  ة رق ة الدولي ارير المالي يرات التق ة تفس لجن

  .ة المستقبليةالمعامالت التجارية بالعملة االجنبية والنظر  ٢٢

  ٢٠١٨يناير  ١

م  ار  ١المعيار الدولي للتقارير المالية رق ومعي

  ٢٨المحاسبة الدولي رقم 

ة  ارير الدولي ة للتق ايير الدولي نوية للمع ينات الس التحس

  . ٢٠١٦- ٢٠١٤دورة 

  ٢٠١٨يناير  ١

 ٢٠١٩يناير  ١  عقود االيجار  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ٢٠٢١يناير  ١  التأمينعقود   ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

ديالت أو  ادارة تقوم ايير أو التع د  التفسيراتالشركة حالياً بتقييم تأثير المع ة للشركة عن وائم المالي ى الق ذكورة أعاله عل الم

  التطبيق.

  
النقد وما فى حكمه  -  ٣  

  م٢٠١٧ يونيو ٣٠   م٢٠١٦ديسمبر  ٣١
)مدققة(    )مدققة(غير  

  ال سعوديـف ريأل  يال سعوديـألف ر
    

   التأمينعمليات   

٦٦٬٥٥٦  ٦١٬٧٣٦  نقد لدى البنوك

   المساهمينعمليات     
٤٬٤٤٧  ١٬٢٦٨   البنوك لدىنقد

  
 ئتماني جيد. ذات تصنيف ا مقابلة خرىلدى أطراف ألدى البنوك  بالنقدحتفاظ يتم اإل

 

  تاريخ قائمة المركز المالي.ة العادلة في بصورة معقولة القيم ن القيم الدفترية المفصح عنها تقاربإ
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
١٤ 

   

  ات المتاحة للبيعستثماراإل  -  ٤
    

  عمليات التأمين       

داول"( يةسوق المالالمدرجة في  صناديق استثمارفي وحدات  محلية ستثمارات المتاحة للبيع في بنوكتمثل اإل ا "ت تم ) بينم ي

ات  ي البورص درج ف ة م وك أجنبي ي بن تثمار ف ةاالس تثمارات  .الدولي اطي االس ة ان احتي ع المتاح ون ري ٠٫٣٣للبي  لـاملي

ي سعودي كم و  ٣٠ا ف ون ري ٠٫٣٥ :م٢٠١٦ديسمبر  ٣١( م٢٠١٧يوني ى . ح)ال سعوديـملي ده ال م قي ث ت ن الفي ائض م

  .عمليات التأمين
  

  ات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يلي:ستثمارالحركة في اإل
  

  الرصيد في
  الفترةنهاية 

 ال سعودىـألف ري

  التغير في القيمة
  الفترةالعادلة 

 ال سعودىـألف ري

 لحركةاصافي
  الفترةخالل 

ال سعودىـألف ري

 الرصيد في
  الفترةبداية 

ال سعودىـألف ري

عمليات التأمين

  
 ــ م٢٠١٧يونيو  ٣٠في  كما
مدققةغير

  إستثمار في سندات  ٣٬٧٩٢ -  ٦٩ ٣٬٨٦١
  إستثمار في صكوك ١٠١٬٠٧٦ )١٬٠٧٣( (٣) ١٠٠٬٠٠٠

  في اسهم حقوق ملكية إستثمار ٤٬٦٠١ -  (٤٨) ٤٬٥٥٣
  إستثمار في صناديق مشتركة - ٢١٠ ٦ ٢١٦

١٠٩٬٤٦٩ (٨٦٣) ٢٤  ١٠٨٬٦٣٠  

      
  
  

  الرصيد في 
  السنة نهاية

 ال سعودىـألف ري

  التغير في القيمة
  للسنةالعادلة 
 ال سعودىـألف ري

 صافي الحركة
  السنةخالل 

 ال سعودىـلف ريأ

 لرصيد فيا
  السنةبداية 

 ال سعودىـألف ري

    
ـــ  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  كما

مدققة
  إستثمار في سندات  ٤٬١١٢ )٥٠٠( ١٨٠ ٣٬٧٩٢

  إستثمار في صكوك ١٠١٬٠٨٣ - )٧( ١٠١٬٠٧٦
  إستثمار في اسهم حقوق ملكية ٤٬٦٨٦ ٢٠٥ )٢٩٠( ٤٬٦٠١

  إستثمار في صناديق مشتركة ٧٥٬١٩١ )٧٥٬٠٠٠( )١٩١( - 
١٨٥٬٠٧٢ )٧٥٬٢٩٥( )٣٠٨( ١٠٩٬٤٦٩  

  
  عمليات المساهمين

  
  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  )مدققة(
 م٢٠١٧ يونيو ٣٠

  )مدققة(غير 
 

   ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري

أوراق مالية مدرجة في سوق مالية ٩٤٬٤١٨ ٣٣٬٤٣٢
يةأوراق مالية غير مدرجة في سوق مال ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣

٩٦٬٣٤١ ٣٥٬٣٥٥   
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
١٥ 

   

  اإلستثمارات المتاحة للبيع (تتمة)  -  ٤
  عمليات المساهمين (تتمة)  

  ماليةمدرجة في سوق  –المتاحة للبيع )١
الرصيد في 

  الفترةنهاية 

ال سعودىـألف ري

التغير في القيمة  

  الفترةالعادلة 

 ال سعودىـألف ري

  صافي الحركة

  الفترةخالل

 ال سعودىـألف ري

  رصيد فيال

  الفترةبداية

 ال سعودىـيألف ر

    
مدققةغير  ــ م٧٢٠١ يونيو ٣٠في  كما

   اسهم حقوق الملكيةفي  إستثمار ٨٬٠٤٥ (٦٬٣١١) (٣٠٠) ١٬٤٣٤
  سنداتفي  إستثمار ١٣٬٦٢١ - ١٢ ١٣٬٦٣٣

  صكوك إستثمار ٤٬٠٧١ (٤٬٠٧٣) ٢ -
  في صناديق مشتركة إستثمار ٧٬٦٩٥ ٧٠٬٠٠٠ ١٬٦٥٦ ٧٩٬٣٥١
٣٣٬٤٣٢ ٥٩٬٦١٦ ١٬٣٧٠ ٩٤٬٤١٨  

        

  الرصيد في 

  السنةنهاية 

ال سعودىـألف ري

التغير في القيمة  

  للسنةالعادلة 

 ال سعودىـألف ري

  صافي الحركة 

  السنةخالل

 ال سعودىـألف ري

  الرصيد في

  السنةبداية

 ال سعودىـألف ري

    
مدققةــ م٢٠١٦ديسمبر ٣١في  كما

  إستثمار في اسهم حقوق الملكية  ١١٬٤٤٤ )٥٬٠٩٠( ١٬٦٩١ ٨٬٠٤٥
  إستثمار في سندات ١٠٬٩٢٧ ٢٬٥١١ ١٨٣ ١٣٬٦٢١

  إستثمار في صكوك ٤٣٬١٦٥ )٣٩٬٠٨٥( )٩( ٤٬٠٧١
  إستثمار في صناديق مشتركة ١٨٬٤٢٩ )١٠٬٠٠٠( )٧٣٤( ٧٬٦٩٥

٨٣٬٩٦٥ )٥١٬٦٦٤( ١٬١٣١ ٣٣٬٤٣٢  

  

   يةغير مدرجة في سوق مال -للبيع المتاحة )٢
د في الرصي

  الفترةنهاية 

ال سعودىـألف ري

التغير في القيمة 

  للفترةالعادلة 

ال سعودىـألف ري

  صافي الحركة

  الفترةخالل

 ال سعودىـألف ري

  الرصيد في

  الفترة بداية

 ال سعودىـألف ري

    
مدققةغير  - م٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

 إستثمار في شركة محلية ١٬٩٢٣ - - ١٫٩٢٣

        

  الرصيد في 

  السنةنهاية 

ال سعودىـألف ري

التغير في القيمة  

  للسنةالعادلة 

ال سعودىـألف ري

  صافي الحركة 

  السنةخالل 

 ال سعودىـألف ري

  الرصيد في

  السنة بداية

 ال سعودىـألف ري

    
ــ مدققة م٢٠١٦ ديسمبر ١٣في  كما

  إستثمار في شركة محلية ١٬٩٢٣ - - ١٬٩٢٣
١٬٩٢٣ --- --- ١٬٩٢٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
١٦ 

   

  اإلستثمارات المتاحة للبيع (تتمة)  -  ٤
  

  عمليات المساهمين (تتمة)

 (تتمة) غير مدرجة في سوق مالية  -المتاحة للبيع )٢
رة ال سعودي ـمليون ري ١٬٥٦٦غ غير المحقق والبال بحالرإن      تةالفت ة  أشهر لس يالمنتهي و ٣٠ ف رة ( م٢٠١٧ يوني  ستةاللفت

ون ريم ٠٬٧٩٥: غير المحقق الربح :م٢٠١٦ يونيو ٣٠في المنتهية  أشهر م ال سعودي) ـلي ات ى تحميله رات  عل ة التغي قائم
ي إن احتياطي إفي حقوق المساهمين كإحتياطي استثمارات متاحة للبيع.  و ٣٠ستثمارات متاحة للبيع كما ف  هو م٢٠١٧ يوني

  .ال سعودي)ـمليون ري ٤٫٢١٤: م٢٠١٦ديسمبر  ٣١ال سعودي (ـمليون ري ٢٬٨٤٤
  

  .مجلس اإلدارةللتعليمات المعتمدة من قبل وفقا  متخصصستثمارات من قبل مدير صندوق تدار هذه اإل
  

  يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
  

  مدققةغير  - م ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
   

 المجموع ٣المستوى  ٢ المستوى ١المستوى  
ألف ريـال  

سعودي
ألف ريـال  

 سعودي
ألف ريـال 

 سعودي
ألف ريـال  

 سعودي
       ستثمارات المتاحة للبيعاإل

       أوراق حقوق الملكية:
 ٤٬٧٦٩  - ٢١٦  ٤٬٥٥٣  عمليات التأمين

 ٨٢٬٧٠٨  ١٬٩٢٣ ٧٩٬٣٥١  ١٬٤٣٤ عمليات المساهمين
       :يةاوراق إئتمان

 ١٠٣٬٨٦١  - ١٠٠٬٠٠٠ ٣٬٨٦١ عمليات التأمين
 ١٣٬٦٣٣  - -  ١٣٬٦٣٣  عمليات المساهمين

        
 ٢٠٤٬٩٧١  ١٬٩٢٣ ١٧٩٬٥٦٧  ٢٣٬٤٨١ 

  
  مدققة - م٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في 

 المجموع٣المستوى  ٢المستوى ١المستوى  
ألف ريـال  

 سعودي
ألف ريـال  

 سعودي
ريـال  ألف 

 سعودي
ألف ريـال  

 سعودي
      اإلستثمارات المتاحة للبيع

        أوراق حقوق الملكية:
 ٤٬٦٠١  -  -   ٤٬٦٠١ عمليات التأمين

 ١٧٬٦٦٣  ١٬٩٢٣  ٧٬٦٩٥  ٨٬٠٤٥  عمليات المساهمين
        اوراق ائتمانية:
 ١٠٤٬٨٦٨  -  ١٠٠٬٠٠٠  ٤٬٨٦٨ عمليات التأمين

 ١٧٬٦٩٢  -  -   ١٧٬٦٩٢ مساهمينعمليات ال
        

١٤٤٬٨٢٤  ١٬٩٢٣  ١٠٧٬٦٩٥ ٣٥٬٢٠٦ 
  

دى   ةل وق ملكي ركة أدوات حق غ الش ة بمبل ر متداول ون ١،٩٢٣ غي عودي ملي مبر  ٣١( لایر س ون ١،٩٢٣: م٢٠١٦ديس لایر  ملي
عودي جلة س ة أو ) مس عر بالتكلف عبس ادي البي ث اإلرش ي، حي رات ف أثير التغي ينعكس ت ع  س تم بي دما ي ط عن ة فق وق الملكي عر حق س

   .األدوات أو يتم اعتبارها منخفضة القيمة
ة  و ٢٠١٧يونيو  ٣٠المنتهية في المنتهية  أشهرالستة فترة    خالل  ٣و  ٢، ١لم يكن هناك تحويالت بين المستويات  ي السنة المنتهي ف

  .م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في
  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
١٧ 

   

  
  ستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اال – ٥

  عمليات التأمين
ن  رة م ة تستحق خالل فت ل سندات حكومي ى  ٥االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تمث ة  ١٠ال ن حكوم عام مصدرة م

ي  تثمارات ف ذه االس ى ه نوي عل د الس و  ٣٠المملكة العربية السعودية. بلغ متوسط العائ ى  %٢٫٣٧٥م ٢٠١٧يوني  ٣١( %٣٫٢٥ال
   .) % ٤٫٥ إلى %٣٫٢٥: ٢٠١٦ديسمبر 

  
  المساهمينعمليات 

ل  ن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تمث رة م ة تستحق خالل فت ى  ٥سندات حكومي ة  ١٠ال ن حكوم عام مصدرة م
ي  تثمارات ف ذه االس ى ه نوي عل د الس و  ٣٠المملكة العربية السعودية. بلغ متوسط العائ ى  %٢٫٣٧٥م ٢٠١٧يوني  ٣١( %٣٫٢٥ال

   .) % ٤٫٥ إلى %٣٫٢٥: ٢٠١٦مبر ديس
  

  ، صافيمين مدينةتأ أقساط – ٦
  م٢٠١٦بر ديسم ٣١

  )مدققة(
  م٢٠١٧ يونيو٣٠

  )مدققة(غير
  ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري

التأمين وثائقمستحق من حملة  ١٥٢٬٩٧٠  ١٢٨٬٩٠٣
 )١٢يضاحجهات ذات عالقة (اإل–مستحق من حملة وثائق التأمين ٢٠٢٬٤٢٦  ١١٢٬٠٩١
 مشكوك في تحصيلها ديونمخصص (٦٤٬٠٥٥) (٤٧٬٧٥٤)
٢٩١٬٣٤١ ١٩٣٬٢٤٠  

  
 :/ السنة الفترةخالل  المشكوك في تحصيلها مينأقساط التأحركة مخصص فيما يلي 

  
  المنتهية في  للسنة

  م٢٠١٦ديسمبر ٣١
  (مدققة)

 المنتهية  أشهرالستة لفترة
  م٢٠١٧ يونيو ٣٠في

  (غير مدققة)
  ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري

 
السنة الفترة / الرصيد في بداية ٤٧٬٧٥٤ ٣٦٬٣٣٩
 للسنة للفترة / المخصص ١٦٬٣٠١ ١٤٬٧١٢

 ديون معدومة خالل الفترة / السنة  -   )٣٬٢٩٧(
 السنة الفترة / الرصيد في نهاية ٦٤٬٠٥٥ ٤٧٬٧٥٤

 
  مستحق من معيدي التأمين، صافي – ٧

  م٢٠١٦ديسمبر ٣١
  )مدققة(

  م٢٠١٧ يونيو٣٠
  )مدققة(غير

  ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري

معيدي التأمينمن ذمم مدينة ١٠٬٥٧١ ٢٢٬٦١١
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (١٬٩٨٧) )٢٬٠٠٧(

٨٬٥٨٤ ٢٠٬٦٠٤  
  
  
  
  
  
  
 
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
١٨ 

   

  (تتمة)  مستحق من معيدي التأمين، صافي – ٧
  :/ السنةالفترةفي تحصيلها خالل  المشكوك مينفيما يلي حركة مخصص أقساط التأ

  للسنة المنتهية في 
  م٢٠١٦ديسمبر ٣١

  (مدققة)

 الستة أشهرلفترة 
 يونيو ٣٠في المنتهية 

  م٢٠١٧
  (غير مدققة)

 ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري
الفترة / السنةالرصيد في بداية  ٢٬٠٠٧ ٢٬٣٥٢
 للفترة / السنةالمخصص   -   ١٬١٢٣

 خصص خالل السنةعكس الم  )٢٠(  -
ديون معدومة خالل الفترة / السنة -  )١٬٤٦٨(

 الفترة / السنةالرصيد في نهاية  ١٬٩٨٧ ٢٬٠٠٧
  

  المستحقة لزكاة وضريبة الدخلا -  ٨
دخل تم احتساب الزكاة المستحقة الدفع  ديرات  وضريبة ال ن تق دى االدارة م ا ل ى افضل م اًء عل ي  .بن ا يل اة فيم ة الزك حرك

  :الدفع المستحقة

  للسنة المنتهية في 
  م٢٠١٦ديسمبر ٣١

  (مدققة)

 الستة أشهرلفترة 
 يونيو ٣٠في المنتهية 

  م٢٠١٧
(غير مدققة)

 

 ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري

 / السنة الفترة بدايةالرصيد في   ٢٠٬٤٤٩ ١٤٬٦٨١
 / السنة للفترة المحمل ٢٬٨٠٠ ٥٬٧٦٨

  / السنة  الزكاة المدفوعة للفترة  (٢٬٨٠٨)  -
 / السنة الفترة نهايةالرصيد في  ٢٠٬٤٤١ ٢٠٬٤٤٩

  
  
  

  :مستحقة الدفع حركة ضريبة الدخلفيما يلي 

  للسنة المنتهية في 
  م٢٠١٦ديسمبر ٣١

  (مدققة)

 الستة أشهرلفترة 
 يونيو ٣٠في المنتهية 

  م٢٠١٧
(غير مدققة)

 

 ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري

 / السنة الفترة بدايةالرصيد في  ٢٣٢ - 
 / السنة للفترة المحمل ٢٠٠ ٢٣٢

  ضريبة الدخل المدفوعة للفترة / السنة  )١٦٥(  - 
 / السنة الفترة نهايةالرصيد في  ٢٦٧ ٢٣٢

  
ة ذات          ة المالي ا لألنظم ديالت وفق ى بعض التع ية إل اة بصورة أساس ائج الخاضعة للزك تعود الفروقات بين النتائج المالية والنت

  الصلة.
ة السعودية.  ة العربي ي المملك ة ف اة المطبق ة الزك تم احتساب الوعاء الزكوي بناًء على فهم الشركة ومعرفتها بمتطلبات أنظم

ة )كوية لتفسيرات مختلفة وتقوم تخضع األنظمة الز دخل ( الهيئ اة وال ة للزك د  الهيئة العام ي ق ة والت وط الزكوي بإصدار الرب
  دمة من قبل الشركة.لمقتختلف عن اإلقرارات ا

  
  
  
  
  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
١٩ 

   

  (تتمة) المستحقة لزكاة وضريبة الدخلا -  ٨
  

  الوضع الزكوي
ي  ة ف نوات المنتهي ة للس ا الزكوي ديم إقراراته ركة بتق ى  م٢٠٠٩ديسمبر  ٣١قامت الش هادات م ٢٠١٦حت ى ش لت عل وحص

  زكاة مقيدة. 
ام  ة ٢٠١٣خالل ع ى ربوطات زكوي ى  م٢٠٠٩ للسنوات ةنهائيم حصلت الشركة عل اة  من م٢٠١١إل ة للزك ة العام الهيئ

ة )  دخل ( الهيئ توال ة طالب زام  الهيئ ركة الت ن الش ه م غ  زكويبموجب ون ١٧٬٦٩بمبل د اإلدارة أن سعودي الـري ملي . تعتق
دمت . كافيالمكون  مخصص الزكاة ى  هادارة اعتراضاإلق اله،  الربوطاتعل أأع ة ب ى ثق ـراض وهي عل ـة اإلعتـ ن نتيجــ

ق ـري مليون ١٤٬٢٨٨ بسدادالشركة  , قامتم٢٠١٤وخالل عام  ن في صالحهــا. ومع ذلك،سوف تكو ا يتعل ال سعودي فيم
ن  الهيئةلم تصدر  .الربوطاتبهذه  ى ٢٠١٢بعد الربوط للسنوات م ل نسبة م٢٠١٦م ال تم تحمي اة ونسبة  %٩٩. ي ن الزك م

  من ضريبة الدخل على المساهمين.  %١

  رأس المال  -  ٩
  
  

ى ـمليون ري ٤٩٠أس المال المصرح به والمصدر ر يبلغ ة السهم الواحد  ٤٩ال سعودي مقسم ال ون سهم قيم ال ـري ١٠ملي
  سعودي. 

  ي نظاميإحتياط  - ١٠
  

ات نظام  أمين تمشياً مع متطلب وين الت وم الشركة بتك ة السعودية، تق ة العربي ي المملك اطف ـل إحتي ن  ٪٢٠ي نظامي بتحوي م
ال ٪١٠٠ي حتياطإلى أن يبلغ اإلساهمين للمالسنوي  الدخلصافي  دفوع من رأس الم ديها خسائر  ،الم ركة ل ونظرا ألن الش

  . للتوزيع قابلي غير حتياطهذا اإلن علماً بأمتراكمة في نهاية الفترة ، لم يتم التحويل لالحتياطي النظامي خالل الفترة ، 
  

  وديعة نظامية  -  ١١
  

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١
   )مدققة(غير   )دققةم(

 ال سعوديـألف ري ال سعوديـألف ري
  عمليات المساهمين  

 وديعة نظامية ٧٣٬٥٠٠ ٧٣٬٥٠٠
  

ى  %١٠م، قامت الشركة بزيادة الوديعة النظامية من ٢٠١٦ عامخالل  دفوع  %١٥إل ال الم ون  ٧٣،٥لتصبح من رأس الم ملي
ي ) سعودي مليون لایر ٧٣،٥: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(لایر  ي السعودي (ساما)ف د العرب ل مؤسسة النق ن قب اره م م إختي ك ت ال . بن

ي ة  تمتلك الشركة حق التصرف ف دون موافق ة ب ة النظامي ذه الوديع ة هي مستحقة ه ذه الوديع ة عن ه اما و العموالت الناتج س
  .لساما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
٢٠ 

   

  ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  - ١٢
  االدراة، والشركات الواقعة تحت سيطرة اعضاء مجلس االدارة والموظفين الرئيسين. تتكون الجهات ذات عالقة من مجلس 

  
  فيمايلي تفاصيل أهم المعامالت مع الجهات ذات عالقة خالل السنة. 

  
      فيالمنتهية  أشهرالستة لفترة المعامالت   األرصدة كما في

      م٢٠١٧ يونيو ٣٠  م٢٠١٦يونيو  ٣٠ م٢٠١٧ يونيو ٣٠ م٢٠١٦ديسمبر ٣١

  الجهة ذات العالقة  طبيعة المعاملة  (غير مدققة)  مدققة)غير ( (غير مدققة) (مدققة)
      ألف ريـال سعودي  ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي

  عمليات التأمين        
 مجموعة بن الدن السعودية   مكتتبة أقساط تأمين  ١٥١٬٠٢١  ٨٨٬٩٠٢ - -

   مطالبات مدفوعة  (٦١٬٣٣٤)  (١٢٢٬٠٦٩) ١٨٨٬١٢٢ ٩٨٬٤٣٥

-  -  ٣٬١٧١  ٣٬٤١٠  
شركة الحاج حسين علي رضا   مكتتبة أقساط تأمين

  وشركاه
   مطالبات مدفوعة  (٢٬٧١٨)  (٨٬٠٣٧)  ١٣٬٣١٧  ١٢٬٨٦٤

  مجموعة الشرق األوسط   مكتتبة أقساط تأمين  ٨٢  ٧٤  -  -
   مطالبات مدفوعة  (١١٦)  (٢٤)  ٨٥  ١١٩

 الوكاالت التجارية المتحدة  تبةمكت أقساط تأمين  ٤٥  ٧٠  -  -

٥٨  ٢٩٣  ٧٧٦  ٦٧٣  
ومصاريف  مطالبات مدفوعة

  مدفوعة بالنيابة عن الشركة 
 

- - (٩٬٠٧٢)  (١٬٧٤٩)  
ورشة الوكاالت التجارية المتحدة   مطالبات تم تسويتها 

  المحدودة
    ودفعات مسددة   ٤٬٦١٨  ١٠٬٥٧١ (٤١٩) (٣٬٢٨٨)

  حسان محاسني  المحاميب مكت  أقساط تأمين مكتتبة  ٣٥١  ٥٩٥ - -
    مطالبات مدفوعة  (١٧٩)  ٣٢٨ ١٢٦ (٤٦)

 أعضاء مجلس االدارة:         
  كبار التنفيذين   ومصاريف متعلقةمكافآت   ٢٬٣٦٤  ٢٬٤٧٢ - -
 عمليات المساهمين        

  نجم لخدمات التأمين ةشرك  مدفوعات مستلمة   -  -  (٢٧٠)  (٢٧٠)
 أعضاء مجلس اإلدارة    س اإلدارةكافأة أعضاء مجلم  ٥٧٩  ٥٦٨ (٧٤)  (٦٢)

  
 

   ةوالمخفض ةالسهم األساسي ربحية – ١٣
  

  .للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة الدخلالسهم للفترة بتقسيم صافي تم احتساب ربحية 
       

  
  المعلومات القطاعية –  ١٤ 

  
 ً يا ة  تمش ارير الداخلي داد التق ة إع ع طريق ات م دت اإلدارة قطاع ركة، اعتم البالش ا  االعم ركة وموجوداته بة لنشاطات الش بالنس

  ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.
  

أمين موجودات القطاعات تتضمنال  .االستثمار دخلوالعمومية واإلدارية  المصروفاتنتائج القطاعات  تتضمنال  ات الت  ،عملي
ه، ى حكم ا ف د وم تثماراإل النق ة لل اتس عالمتاح اطأ، بي ة قس أمين المدين افي) الت تحق ، (ص نمس أمين م دي الت افي) معي  ،(ص

ً مدفوعة  مصروفات   .وأثاث، تجهيزات ومعداتخرى أ موجوداتو مقدما
  

ائق،  مستحقمعيدي التأمين،  مستحق إلىمطلوبات القطاعات  تتضمن ال الغإلى حملة الوث اتالمستحقة  المب رى،  والمطلوب األخ
  نهاية الخدمة للموظفين.والمساهمين إلى عمليات مستحق ال
  

  
  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
٢١ 

   

  المعلومات القطاعية (تتمة) – ١٤
ع نشاطات اللشركة، فإن المعلومات القطاعية تمت الموافقه عليها من قبل إلتمشياً مع سياسة التقارير الداخلية  ق م ا يتف ع م دارة م

  الشركة. تظهر األصول و المطلوبات كما هو مبين ادناه:
 

  الثة أشهر المنتهية فيلفترة الث            

  )غير مدققة( –م٢٠١٧يونيو  ٣٠

  طبي مركبات طاقة  الهندسية  خرىأ المجموع

 ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي

ألف ريـال   ألف ريـال سعودي

 ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي سعودي

 

 مكتتبةمين الأقساط التأإجمالي  ٢٬٣٩٤ ٩١٬١٥٩ ٢٦٬٣٢٢ ١١٦٬١٢٦ ١٥٬٤٣٢ ٢٥١٬٤٣٣
 المسندةأقساط إعادة التأمين ناقصا:  ٤٩١ (٤٤٬٤٥٤) (٢٥٬٨٦٩) (١٠٨٬٥٢٩) (١١٬٥٢٠) (١٨٩٬٨٨١)

  اقساط تأمين فائض الخسارة         - (٢٦٤) - - (٤٤٣) (٧٠٧)
  المكتتبة التأمين أقساط صافي ٢٬٨٨٥ ٤٦٬٤٤١ ٤٥٣ ٧٬٥٩٧ ٣٬٤٦٩ ٦٠٬٨٤٥

(٨٬٦١٤) ١٠٬٥٠١ (١٨٬٩٤١) (١٩٠) (٣٬٢٣١) ٣٬٢٤٧ 
 غير التأمين أقساط صافي في التغير

  المكتسبة
 صافي أقساط التأمين المكتسبة ١٣٬٣٨٦ ٢٧٬٥٠٠ ٢٦٣ ٤٬٣٦٦ ٦٬٧١٦ ٥٢٬٢٣١
  المكتسبة التأميناعادة  عموالت - ٤٬٥٧٠ ٧٣١ ٣٬٣٠٢ ٣٬٣٢٠ ١١٬٩٢٣
١٣٬٣٨٦  ٣٢٬٠٧٠  ٩٩٤ ٧٬٦٦٨  ١٠٬٠٣٦  ٦٤٬١٥٤    

              
 المدفوعة المطالبات إجمالي ١٧,٣٨٨ ٤٣٬٠٥٩ - ١٬٥٦٧ ١٬٦٩٢ ٦٣٬٧٠٦

(٢١٬٠٩٨) (١٬١٥٠) (١٬٢٤٦) - (١٥٬٤٣١) (٣٬٢٧١) 
من  التأمين معيدي حصة:  ناقصا

 المطالبات المدفوعة
 المدفوعة المطالبات صافي ١٤٬١١٧ ٢٧٬٦٢٨ - ٣٢١ ٥٤٢ ٤٢٬٦٠٨

(٤٦٬٦٧٨) (٣٬٧١٩) (٤٥٬٠٠٥) ٤٠١ ٩٨٩ ٦٥٦ 
 تحت المطالبات صافي في التغير

 التسوية
 صافي المطالبات المتكبدة ١٠٬٣٩٨ (١٧٬٣٧٧) ٤٠١ ١٬٣١٠ ١٬١٩٨ (٤٬٠٧٠)

 التأمين وثائق االستحواذ على تكاليف ٦٣٠ ١٬٦٧٤ - ٦٣٦ ٨٠٩ ٣٬٧٤٩
  مخصص معالجة المطالبات  -  (٢٬٠١٣)  - -  -  (٢٬٠١٣)
   إحتياطي مخاطر قائمة  -  -  - (٢٬٥٩٨)  -  (٢٬٥٩٨)
(٤٬٩٣٢)  ١١,٠٢٨  (١٧٬٧١٦)  ٤٠١ (٦٥٢)  ٢٬٠٠٧    

 االكتتاب نتيجةصافي  ٢٬٣٥٨ ٤٩٬٧٨٦ ٥٩٣ ٨٬٣٢٠ ٨٬٠٢٩ ٦٩٬٠٨٦
              

(٣١٬٦١٥)      
عمومية و إدارية (غير  مصروفات

  موزعة)
(١٠٬٩٣٤)    

  
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها      

  )(غير موزع
  اتعاب اشراف وتفتيش  (٧٤) (٢٥١) (١٣٢) (٩٢) (٩٣) (٦٤٢)

(١٨٠) - - - - (١٨٠) 
مجلس الضمان الصحي  أتعاب

  التعاوني
  )دخل استثمار (غير موزع      ٣٬٥٨٠

──────       
 الفائض من عمليات التأمين      ٢٩٬٢٩٥

══════         



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
٢٢ 

   

  المعلومات القطاعية (تتمة) – ١٤
  

  أشهر المنتهية في الستةلفترة             

  )غير مدققة( –م٢٠١٧يونيو  ٣٠

  طبي باتمرك طاقة  الهندسية خرىأ المجموع

 ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي

ألف ريـال   ألف ريـال سعودي

 ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي سعودي

 

      

 مين المكتتبةأقساط التأإجمالي  ٢١٬٣٤١ ٩٦٬٨١٣ ٥٢٬١٩٦ ١٣٤٬٢٦٥ ٥٥٬٧٣١ ٣٦٠٬٣٤٦

(٢٧٧٬٦٨٥) (٤٦٬٧٢٥) (١٢٤٬١٠٨) (٥١٬٢٩٨) (٤٧٬١٨٧) (٨٬٣٦٧) 
اط إعادة التأمين أقسناقصا: 
 المسندة

(١٬٤١٤) (٨٨٦) - - (٥٢٨) - 
اقساط تأمين فائض         
  الخسارة

  المكتتبة التأمين أقساط صافي ١٢٬٩٧٤ ٤٩٬٠٩٨ ٨٩٨ ١٠٬١٥٧ ٨٬١٢٠ ٨١٬٢٤٧

١٠٬٧٩٩ ٢٣٬٩١٨ (٥٣١) (٤٬٠٥٦) (٧٧٩) ٢٩٬٣٥١ 
 التأمين أقساط صافي في التغير

  المكتسبة غير
 صافي أقساط التأمين المكتسبة ٢٣٬٧٧٣ ٧٣٬٠١٦ ٣٦٧ ٦٬١٠١ ٧٬٣٤١ ١١٠٬٥٩٨

  المكتسبة التأميناعادة  عموالت - ١٧٬١٥٩ ٨٢٨ ٧٬٠١٢ ٧٬٠٤٦ ٣٢٬٠٤٥
٢٣٬٧٧٣  ٩٠٬١٧٥  ١٬١٩٥ ١٣٬١١٣  ١٤٬٣٨٧  ١٤٢٬٦٤٣    

       
              

 المدفوعة المطالبات إجمالي ٢٨٬٥٠٥ ١١٧٬٠٧١ - ٢٨٬٠٤٨ ٣٬٦٠٣ ١٧٧٬٢٢٧

(٧٨٬٣٤٥) (٢٬٦٥٢) (٢٧٬٢١٤) - (٤٣٬٩١٢) (٤٬٥٦٧) 
من  التأمين معيدي حصة:  ناقصا

 المطالبات المدفوعة
 المدفوعة المطالبات صافي ٢٣٬٩٣٨ ٧٣٬١٥٩ - ٨٣٤ ٩٥١ ٩٨٬٨٨٢

(٩٨٬٥٤١) (٨٬٣٨٣) (٩١٬٥٦٩) ٤٠١ ٥٩٢ ٤١٨ 
 تحت المطالبات صافي في التغير

 التسوية
 ت المتكبدةصافي المطالبا ١٥٬٥٥٥ (١٨٬٤١٠) ٤٠١ ١٬٤٢٦ ١٬٣٦٩ ٣٤١

١٬٢٧٨ ٤٬٧٢٨ - ١٬٢٥٧ ١٬٧٤٧ ٩٬٠١٠ 
 وثائق االستحواذ على تكاليف
 التأمين

  مخصص معالجة المطالبات  -  (٢٬٠١٣)  - -  -  (٢٬٠١٣)
   إحتياطي مخاطر قائمة  -  -  - (٢٬٥٩٨)  -  (٢٬٥٩٨)

١٦٬٨٣٣  (١٥٬٦٩٥)  ٤٠١ ٨٥  ٣٬١١٦  ٤٬٧٤٠    

 االكتتاب تيجةنصافي  ٦٬٩٤٠ ١٠٥٬٨٧٠ ٧٩٤ ١٣٬٠٢٨ ١١٬٢٧١ ١٣٧٬٩٠٣
              

(٥٨٬١٣٦)      
عمومية و إدارية (غير  مصروفات

  موزعة)
(١٦٬٢٨١)  

    
مخصص ديون مشكوك في      

  )تحصيلها (غير موزع
  اتعاب اشراف وتفتيش  (١٤٨) (٦٣٩) (٢٦١) (١٦٣) (١٩٨) (١٬٤٠٩)

(٣٦٤) - - - - (٣٦٤) 
مجلس الضمان الصحي  أتعاب

  التعاوني
  )ستثمار (غير موزعدخل ا      ٤٬٧٧٨

──────       
 الفائض من عمليات التأمين      ٦٦٬٤٩١

══════         
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
٢٣ 

   

 المعلومات القطاعية (تتمة) – ١٤
 

 (    –م٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في  طبي مركبات طاقة  الهندسية أخرى المجموع
 )مدققةغير 

ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي    ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي وديألف ريـال سع  ألف ريـال سعودي

  
 

   
  موجودات عمليات التأمين

  

١١٬٦٩٢ ٥٤٬٢٥٤ ٣٠٬٣٥٠ ١١٧٬٥٨٧ ٣٠٬٦٩١ ٢٤٤٬٥٧٤ 
صة معيدي التأمين من األقساط ح

 المكتسبةغير 

٧٬٠٢١ ٣٤٬١٣٢ ٢٤٬٢٨٨ ١٩٩٬٨٨٨ ٦٩٬٥٥٥ ٣٣٤٬٨٨٤ 
حصة معيدي التأمين من 
 المطالبات تحت التسوية

 مؤجلة  وثائق إقتناء تكاليف ٨٧٣ ٣٬٥٥٤ - ٥٬٢٤٥ ١٬٥٦٢ ١١٬٢٣٤
 غير موزعةموجودات       ٦٣٠٬٩٩٥

──────         
إجمالي موجودات عمليات       ١٬٢٢١٬٦٨٧
══════         

        
  مطلوبات وفائض عمليات التامين      

 مكتسبة أقساط تأمين غير ٢٠٬٣٨٥ ١١٠٬٩٨٣ ٣٠٬٨٨١ ١٢٦٬٣٠٠ ٣٦٬٥٢٩ ٣٢٥٬٠٧٨
 احتياطي مخاطر قائمة - - - ٣٩٥ - ٣٩٥

  مخصص معالجة المطالبات - ٣٬٣٥٥ - - - ٣٬٣٥٥
  احتياطي كوارث - - - ٤٤٢ ٦٤٧ ١٬٠٨٩
  إحتياطيات فنية أخرى ٧٦ ١٬٩٦٨ - -  ٧٥٨  ٢٬٨٠٢

 ت تسويةمطالبات تح ٢٢٬٢٩٠ ١٣٩٬٠٠٨ ٢٤٬٦٩٦ ٢٠٩٬٤٤٨ ٨٠٬٣٥٥ ٤٧٥٬٧٩٧
 دخل عموالت غير مكتسبة  - ٩,٧٠٤ - ٢٧٬١٩٧ ٦٬٧٣٠ ٤٣٬٦٣١

مطلوبات غير موزعة وفائض       ٣٦٩٬٥٤٠
──────         

١٬٢٢١٬٦٨٧  
 

   
إجمالي مطلوبات عمليات التأمين 

 والفائض المتراكم
══════         



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
٢٤ 

   

  المعلومات القطاعية (تتمة) – ١٤
  

  أشهر المنتهية في الثالثةلفترة             
  مدققة) (غير - م٢٠١٦يونيو  ٣٠

  طبي مركبات طاقة  الهندسية أخرى المجموع
ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي  ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي   

              
  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  ٦٬٥٣٨  ١٥٢٬١٨٣  ٣٠٬١٩٧ ٥٢٬٩٧٣  ١٩٬٠٣٩  ٢٦٠٬٩٣٠

(١٦٩٬٥٢٣) (١٥٬٥٦٩) (٤٩٬٥٦٩) (٢٩٬٦٧٧)  (٧٤٬٧٠٨) - 
أقساط إعادة التأمين ناقصا: 
 المسندة

(١٬٣١٢) (٦٠٤) - -  (٢٨٨) (٤٢٠) 
اقساط تأمين فائض         
 الخسارة

  المكتتبة التأمين أقساط صافي  ٦٬١١٨ ٧٧٬١٨٧  ٥٢٠ ٣٬٤٠٤ ٢٬٨٦٦ ٩٠٬٠٩٥

٢٠٬٤٤٥ ٧٠٬٠٦٧  (٢٧٦) ٢٬٥١٩ ٢٬٣٢٩ ٩٥٬٠٨٤ 
 التأمين أقساط صافي في التغير

  المكتسبة رغي
  صافي أقساط التأمين المكتسبة ٢٦٬٥٦٣ ١٤٧٬٢٥٤ ٢٤٤ ٥٬٩٢٣ ٥٬١٩٥ ١٨٥٬١٧٩

 المكتسبة   التأمين إعادة عموالت - ١٣٬٨٣٦  ٤٧٥ ٤٬٥٠٤ ٤٬٤٥٤ ٢٣٬٢٦٩
٢٦٬٥٦٣ ١٦١٬٠٩٠  ٧١٩ ١٠٬٤٢٧ ٩٬٦٤٩ ٢٠٨٬٤٤٨  

         
 ةالمدفوع المطالبات إجمالي ١٧٬٠٩٩ ١٣٧٬١٠١ - ٤٬٢٥٩ ٨٬٤١٨ ١٦٦٬٨٧٧

(٤٠٬٩٢٠) (٥٬٧٨٥) (٣٬٨٢٦) -  (٣١٬٢٠٥) (١٠٤) 
من  التأمين معيدي حصة:  ناقصا

 المطالبات المدفوعة
 المدفوعة المطالبات صافي ١٦٬٩٩٥ ١٠٥٬٨٩٦ - ٤٣٣ ٢٬٦٣٣ ١٢٥٬٩٥٧

(٢٬٣٥٥) (٤٦٩) ٣٬٦٤٧ (٧٬٤٣٥) - ١٬٩٠٢ 
 تحت المطالبات صافي في التغير

 التسوية
 صافي المطالبات المتكبدة ٢٠٬٦٤٢ ٩٨٬٤٦١  - ٢٬٣٣٥ ٢٬١٦٤ ١٢٣٬٦٠٢

١٬٤١٣ ٧٬٣٨٤  - ٨١٣ ١٬٠٩٦ ١٠٬٧٠٦ 
تكاليف االستحواذ على وثائق 

 التأمين
 مخصص معالجة المطالبات - ٥٠٦  - - - ٥٠٦

   إحتياطي مخاطر قائمة  -  -  - -  (١٬٩٦٤)  (١٬٩٦٤)
٢٢٬٠٥٥  ١٠٦٬٣٥١  - ٣٬١٤٨  ١٬٢٩٦  ١٣٢٬٨٥٠    

  صافي نتيجة اإلكتتاب ٤,٥٠٨ ٥٤٬٧٣٩  ٧١٩ ٧٬٢٧٩ ٨٬٣٥٣ ٧٥٬٥٩٨
        

(٣٠٬٠١٢)       
عمومية و إدارية  مصروفات

  (غير موزعة)

(٣٤٥)     
مخصص ديون مشكوك في 

 تحصيلها 
  اتعاب اشراف وتفتيش (١٣٥) (١٬١٤٦) (١٥١) (٩٢) (١٢٢)  (١٬٦٤٦)

(٢٩١) - - -  - (٢٩١) 
أتعاب مجلس الضمان الصحي 

  التعاوني
  مار (غير موزع)استث دخل        ٤٬٧٢٩

──────             
 من عمليات التأمين الفائض      ٤٨٬٠٣٣

══════      
 

         
                            



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
٢٥ 

   

 المعلومات القطاعية (تتمة) – ١٤
 

  المنتهية في الستة أشهرلفترة             
  (غير مدققة) - م٢٠١٦يونيو  ٣٠

  طبي مركبات طاقة  الهندسية أخرى المجموع
ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي  ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي   

              
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ٢٩٬٧٦٧ ٤١٥٬٢٦٦  ٢٨٬٧٦٥ ٦٩٬٥٤٣ ٦٥٬١٨٦ ٦٠٨٬٥٢٧

(٣٦٢٬٦٣٩) (٥٦٬٣٦١) (٦٢٬٣٨٨) (٢٨٬٢٧٠)  (٢١٣,٥٤١) (٢٬٠٧٩) 
أقساط إعادة التأمين ناقصا: 
 المسندة

(٢٬٢٦٠) (١٬٢٠٨) - -  (٥٧٦) (٤٧٦)  
اقساط تأمين فائض         
  الخسارة

  المكتتبة التأمين أقساط صافي ٢٧,٢١٢ ٢٠١,١٤٩  ٤٩٥ ٧٬١٥٥ ٧٬٦١٧ ٢٤٣٬٦٢٨

٢٥,١٥٣ ١٠٧٬٥٨١ (٥٨٨) (٢٧٤) (١٬٠٨٧) ١٣٠٬٧٨٥ 
 التأمين أقساط صافي في التغير

  المكتسبة غير
 صافي أقساط التأمين المكتسبة ٥٢,٣٦٥ ٣٠٨,٧٣٠  (٩٣) ٦٬٨٨١ ٦٬٥٣٠ ٣٧٤٬٤١٣

 المكتسبة   التأمين إعادة عموالت - ٢٦٬٦٤٣  ٩٥٠ ٦٬٥٦٦ ٩٬٣٨٦ ٤٣٬٥٤٥
٥٢,٣٦٥ ٣٣٥,٣٧٣ ٨٥٧ ١٣٬٤٤٧ ١٥٬٩١٦ ٤١٧٬٩٥٨    

       
 المدفوعة المطالبات إجمالي ٣٦٬٤٣٥ ٣٠٤٬٥٧٦  - ٣٦٬٨٨٦ ٣٤٬٩٢٢ ٤١٢٬٨١٩

(١١٧٬٦٠٢) (٣١٬٣٢٨) (٣٤٬٧٢٦) - (٥١٬٤٤٤) (١٠٤) 
من  التأمين معيدي حصة:  ناقصا

 المطالبات المدفوعة
 المدفوعة المطالبات صافي ٣٦٬٣٣١ ٢٥٣٬١٣٢ - ٢٬١٦٠ ٣٬٥٩٤ ٢٩٥٬٢١٧

(١٨٬٣٤٩) (٣٬٤٩٥) ١٬١٠١ (١٧٬٢٨٦)  - ١٬٣٣١ 
 تحت المطالبات صافي في التغير

 التسوية
 صافي المطالبات المتكبدة ٣٧٬٤٣٢ ٢٣٥٬٨٤٦  - ٣٬٤٩١ ٩٩ ٢٧٦٬٨٦٨

٢٬٩٥٩ ١٤٬٧٣٤  - ١٬١٦٦ ٢٬٣١٨ ٢١٬١٧٧ 
تكاليف االستحواذ على وثائق 

 التأمين
  مخصص معالجة المطالبات  -  ٥٠٦  - -  -  ٥٠٦

   إحتياطي مخاطر قائمة  -  -  - -  (١٬٩٦٤)  (١٬٩٦٤)
٤٠٬٣٩١ ٢٥١٬٠٨٦  - ٤٬٦٥٧ ٤٥٣ ٢٩٦٬٥٨٧   
 صافي نتيجة اإلكتتاب ١١,٩٧٤ ٨٤,٢٨٧  ٨٥٧ ٨٬٧٩٠ ١٥٬٤٦٣ ١٢١٬٣٧١

         

(٥٦٬٩٦٩)     
عمومية و إدارية  مصروفات

 (غير موزعة)

(٤٥٥)      
مخصص ديون مشكوك في 

  تحصيلها 
  اتعاب اشراف وتفتيش (٢٧٥) (٢٬٢٩٨)  (١٤٤) (١٣١) (٢٥٧) (٣٬١٠٥)

(٥٩٤)  - - - - (٥٩٤)  
أتعاب مجلس الضمان الصحي 

  التعاوني
  استثمار (غير موزع) دخل           ٨٬٦٩٤

──────       

٦٨,٩٤٢      
 من عمليات التأمين الفائض

══════         
 
 
  
  
  
  
  
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
      ( شركة مساهمة سعودية )

  حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة) إيضاحات
    م٢٠١٧يونيو   ٣٠في 
 

  
٢٦ 

   

 المعلومات القطاعية (تتمة) – ١٤

 طبي مركبات طاقة  الهندسية أخرى المجموع
–م٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 (مدققة)

ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي    ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي ألف ريـال سعودي  ألف ريـال سعودي
  موجودات عمليات التأمين      

٩٬٠٧٠ ٧٧٬٣٤٢ -   ٥١٬٠٤٢ ٤٧٬٤٥٢ ١٨٤٬٩٠٦ 
صة معيدي التأمين من األقساط ح

 غير المكتسبة

٥٢١ ٤٨٬٠٥٩ ٦٤٠  ١٧٤٬٧٨١ ٩٧٬٦٩٦ ٣٢١٬٦٩٧ 
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 تحت التسوية
 وثائق مؤجلة  إقتناء تكاليف ١٬٥١١ ٥٬٤٠٠ -   ٢٬٦٦٧ ١٬١٤٨ ١٠٬٧٢٦

 غير موزعةموجودات       ٦٧٤٬٧٥٦
──────         
  إجمالي موجودات عمليات التأمين      ١٬١٩٢٬٠٨٥
══════         

  مطلوبات وفائض عمليات التامين      
 أقساط تأمين غير مكتسبة ٢٨٬٥٦٣ ١٥٧٬٩٨٩ -   ٥٥٬٦٠١ ٥٢٬٦٠٩ ٢٩٤٬٧٦٢

 احتياطي مخاطر قائمة -  -  -   ٢٬٩٩٣ - ٢٬٩٩٣
  مخصص معالجة المطالبات -  ٥٬٣٦٧ -   - - ٥٬٣٦٧
  احتياطي كوارث -  -  -   ٤٤٢ ٦٤٧ ١٬٠٨٩
  إحتياطيات فنية أخرى ٧٦ ١٬٩٦٩ -   -  ٧٥٧  ٢٬٨٠٢

 ت تسويةمطالبات تح ٢٤٬١٧٤ ٢٤٤٬٥٠٤ ٦٤٨  ١٨٣٬٧٤٩ ١٠٨٬٠٧٧ ٥٦١٬١٥٢
 دخل عموالت غير مكتسبة  -  ١١٬٠٤٩ -   ١٥٬٣٥٤ ٤٬٤٥٧ ٣٠٬٨٦٠

ة وفائض مطلوبات غير موزع      ٢٩٣٬٠٦٠
──────         

١٬١٩٢٬٠٨٥      
إجمالي مطلوبات عمليات التأمين 

 والفائض المتراكم
══════         

  

  القيمة العادلة لألدوات المالية – ١٥

تم عل ة ت ي معامل ا ف ا وملء إرادتهم ين طرفين بعلمهم ه ب زام ب ل أو سداد الت ة أص ى أسس القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادل

أمين .تجارية ه وأقساط  ت ي حكم ا ف د وم ن نق ة للشركة م ون الموجودات المالي ة تتك تثماراتإو (صافي) مدين ع س ة للبي غ  متاح ومبل

ة وتتكون مطلوبات (صافي) مينمعيدي التأمستحق من  اووديعة نظامي ة ه ات  المالي ن مطالب دي  تحت التسويةم الغ مستحقة لمعي ومب

  .خرىات األوبعض المطلوب ومبالغ مستحقة لعمليات المساهمين الوثائق حملةل ومبالغ مستحقة مينأالت

  عداد القوائم المالية.كما في تاريخ إ ال تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة جوهريا عن قيمتها الدفترية 
  العادلة  يمةمة العادلة والتسلسل الهرمي للقتحديد القي

  ألدوات المالية واإلفصاح عنها: العادلة لقيمة الة المستويات التالية لتحديد تستخدم الشرك
  (دون تعديل أو إعادة ترتيب). الموجودات أو المطلوبات: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لذات ١المستوى 
ات ٢المستوى  ة : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوب ة أو أساليبمالي ع المدخالت  مماثل تند جمي يم أخرى تس تقي

  و الهامة لها إلى بيانات مرصودة للسوق.
  : أساليب تقييم ال يستند أي مدخل مهم منها إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها.٣وى المست

 

  أرقام المقارنة – ١٦
  

.الحاليةعرض الفترة للتوافق مع  المقارنة  تم إعادة تصنيف بعض أرقام  
 

  اإلدارةموافقة مجلس  – ١٧
  

  .هـ١٤٣٨ ذوالقعدة ٢١م الموافق ٢٠١٧ أغسطس ١٣  دارة بتاريخمن مجلس اإل الموجزة األوليةالموافقة على القوائم المالية  تتم


